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Trazemos a vocês mais uma edição do Boletim Informativo do 
La Salle Carmo. O informativo está disponível para download 
no site www.lasalle.edu.br/carmo. Sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail: carmocom@lasalle.edu.br. 

Boa leitura e 
até a próxima edição!

Alunos do 4º ano A, 6º ano A e 6º ano B foram 

premiados como as turmas que mais colaboraram com 

a Campanha do Agasalho 2013. Os estudantes 

receberam pirulitos, lanche saudável, brindes da ONG 

1% e prêmios oferecidos pela escola. A atividade 

resultou em uma arrecadação de 4.621 peças, tais 

como agasalhos, calçados e roupas de cama. As 

doações foram destinas à ONG UM POR CENTO, com 

a presença dos coordenadores da ONG e dos alunos. 

Parabéns às turmas vencedoras!

Alunos são premiados
pela Campanha do
Agasalho

Estimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Homenagem aos Avós
Os alunos da Creche realizaram uma homenagem aos 

avós. A ação contou com alongamento, ginástica e 

dança; seguida, sob cantos e bênção do Padre Paulo, 

pela entrega da medalha de Nossa Senhora do Carmo. 

Avós e netos confraternizaram com receitas trazidas pelos 

avós e chá oferecido pela escola.
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No dia 16 de julho foi comemorado o dia de Nossa 

Senhora do Carmo. Em celebração à data, a escola 

realizou um momento de oração com professores, além 

de uma confraternização de final de semestre. Os alunos 

estiveram envolvidos com momentos de reflexão com 

professores e Pastoral ao longo da semana.

Homenagem à Nossa
Senhora do Carmo

Agende-se
Calendário de Eventos - Agosto

05�a�09/08�-�Semana�do�Estudante
05/08�a�09/08�-�Olimpíada�do�Conhecimento�(2ª�etapa)
16/08�-�Comemoração�Dia�dos�Pais�(Ed.�Infantil)
16/08�-�Comemoração�Dia�dos�Pais�(1ºs�anos)
22/08�-�Lançamento�Cartilha�Uso�das�Redes�Sociais
31/08�-�Escolha�das�Soberanas�-�Festa�da�Uva�2014

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

Os alunos do Pré II fizeram a apresentação do Projeto 
Mundinho. A atividade contou com uma peça de teatro, 
que tratou de questões sobre boa educação, respeito ao 
próximo e hábitos saudáveis. Os pequenos realizaram 
também a entrega de uma maçã, como símbolo do 
amor ao próximo.

Colégio organiza torcida
para Karina Furlin

A miniempresa é um projeto mundial, criado pela Junior 

Achievement, envolvendo os alunos do 2º ano do Ensino 

Médio. O projeto visa o crescimento profissional de seus 

integrantes e mostra todas as etapas da constituição de 

uma empresa. A MyFone S.A/E, miniempresa 

representante do Carmo, desenvolveu um protótipo de 

porta fones de ouvido. Com o final do projeto, a MyFone 

recebeu os prêmios de Melhor Relatório e Melhor 

Marketing pela equipe organizadora da atividade. 

Parabéns a todos os envolvidos na atividade!

MyFone é premiada no
Programa Miniempresa

Pré II faz apresentação do
Projeto Mundinho

O Carmo, em parceria com a Faculdade La Salle Caxias 
do Sul, está organizando sua torcida para o evento de 
escolha das Soberanas da Festa da Uva, que 
acontecerá dia 31/08. Os interessados em dar suporte 
à candidata Karina Furlin, deverão entrar em contato 
com o Setor de Comunicação e Marketing da escola, 
con f i rmando a  par t i c ipação pe lo  e -mai l  
carmocom@lasalle.edu.br. Os membros da torcida 
deverão participar de ensaios, cujas datas e horários 
serão divulgados em breve.
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